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2 0 1 9 „Nem várhatod el a toleranciát, ha benned nincs
11
tolerancia mások irányában."

vezércikk

(Souad Mekhennet, német írónő)
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Nemcsak az iskolakezdés lehet nehéz egy diák
életében, hanem az iskolaváltás is. Mi mind megtapasztaltuk már, milyen egy tanévet új helyen
kezdeni, például mikor felvételt nyertünk a gimnáziumba az általános iskolát követően. Idén is
sok új „gólyát” köszönthetünk az Árpád Gimnáziumban, vannak azonban tanulók, akik iskolaváltás
miatt kezdenek egy másik intézményben.
Külső szemlélőként nem tudhatjuk, miért dönt
úgy egy diák, hogy iskolát vált. Ennek számos oka
lehet. Az egyik a költözés, ami már önmagában
is nehézséget jelent sok kamasz számára, mert
ilyenkor el kell válni a megszokott környezettől,
barátoktól, ismerősöktől. Ehhez jön még az új
iskolába történő beszokással járó stressz. Másik
ok lehet, hogy a tanuló nem tud megfelelni az
iskolai elvárásoknak, és ezért a teljesítményének
jobban megfelelő intézményt keres. Előfordulhat
az is, hogy a diák nem tud beilleszkedni az adott
közösségbe, így a váltás mellett dönt, abban bízva, hogy az új helyen elfogadóbb társaságra talál.
Szerencsés helyzetben van az, aki nyitott mások
felé és könnyen barátkozik, de meglehet, hogy
nehezebben megy az ismerkedés.
Az iskolaváltásnak több kellemetlen velejárója is
van. Először is be kell illeszkedni egy új osztályba, aminek megvannak az előnyei és hátrányai
is. Előnye, hogy „tiszta lappal” kezdhet a tanuló, új barátokra tehet szert; hátránya, hogy egy
összeszokott társaságba kerül, ahová nehezebb
beilleszkednie, mert már mindenkinek megvan a
helye a csoporton belül. Az új iskola új tanárokat,
elvárásokat, szokásokat is von magával. Ezen felül hátrányt jelenthet a helyismeret hiánya is, hiszen egyedül nehéz megtalálni az osztálytermeket, a mosdót, az ebédlőt vagy az öltözőt.
Ki ne tartana attól, ha egy idegen helyzetben kellene helytállnia? Sokan éppen az ismeretlentől
tartanak, ezért inkább elviselik a megszokott környezettel járó kellemetlenségeket. Fel kell azonban ismerni, mikor jön el az a pont, ahol muszáj új
iskolát keresni. Váltani nem szégyen!
Legfőképp két tényezőn múlik az, hogy egy új

diák beilleszkedése mennyire zajlik zökkenőmentesen: a befogadó osztály, valamint az érkező
diák hozzáállásán. A legfontosabb, hogy egyik fél
se zárkózzon el a másik elől.
Újonnan érkezőként ne várjuk el, hogy az első
naptól kezdve minden tökéletes legyen. Idő kell
ahhoz, hogy kialakuljon az összhang az osztálytársakkal, megismerjük a tanárok követelményeit,
alkalmazkodjunk az eltérő tanrendhez. Fontos
belátnunk, hogy toleranciára és türelemre van
szükség ahhoz, hogy beilleszkedhessünk. Hagyjunk időt magunknak, hogy hozzászokjunk az új
körülményekhez.
Ha az osztályunkba jön új tanuló, igyekezzünk
megkönnyíteni neki a váltást. Gondoljunk arra,
hogy a sok újdonság mellett nehéz lehet neki
kezdeményezni, ezért egy-két kedves szó vagy
gesztus a részünkről segíthet, hogy megbarátkozzon a helyzettel. Ilyenkor jól jön neki egy segítőkész társ, aki útbaigazítja és tanácsokkal látja
el, esetleg bevonja a társaságba, hogy ne legyen
egyedül.
Az idei év elején én is átéltem az iskolaváltás nehézségeit, ugyanis egy hétig egy másik gimnázium tanulója voltam. Saját bőrömön tapasztaltam
meg azt, milyen bekerülni egy idegen környezetbe. Szerencsémre volt, aki fölkarolt, segített
eligazodni az új helyen, társaságot nyújtott, ennek ellenére kívülállónak éreztem magam. Hamar
rájöttem, hogy ez nem az én utam, így végül a
visszatérés mellett döntöttem. Azóta jobban értékelem az „árpádos” létet.
Természetesen mindenki másként éli meg az iskolaváltást, de arra hívnám föl a figyelmet, hogy
legyünk tekintettel egymásra, hiszen mi is kön�nyen lehetnénk a másik ember helyében. Viselkedjünk úgy, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek.

Kovács Nikolett (11.b)

A hónap fotója
Na ne már!
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fotó

Hiszitek vagy nem hiszitek: a bal oldali ábrán minden golyó barna, sőt pontosan
ugyanolyan árnyalatú. Az optikai csalódás háttérben az ún. Munker–White-illúzió
dolgozik: a vizuális jeleket feldolgozó rendszerünket a golyók hátterében lévő, illetve
rajtuk át is haladó különböző színű csíkok zavarják meg.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Még a májusi számunkban megjelent képünkön egy rozsdás
lépcsőbe szorult követ láthattatok.
Hát ez mi lehet (és hol található)?
fotó: Jánosi Panna (9.a)

KI EZ?

A májusi számunkban megjelent képünkön Fehér István gondnok gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Mit újítanál fel/mivel szerelnéd fel az iskolát, ha csak rajtad állna?
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Kérdezd másként
Seres Dániel tanár úr

– Miért választotta a Tanár úr az Árpád Gimnáziumot?
– Még 8. osztályban javasolta a biológiatanárom, hogy induljak el az Árpád által szervezett
Karádi Károly természettudományi versenyen,
ahol – ha jól emlékezem – az írásbeli és szóbeli
fordulókon biológiai, kémiai és matematikai
feladatokat kellett megoldanunk. Végül, azt
hiszem, hatodik lettem, és az eredményhirdetésen tudtam meg,
hogy az első tíz helyezettet felvételi nélkül
felveszik a C osztályba,
ami akkor még négy
évfolyamos képzésben
indult. Mivel eredendően is az Árpádba
akartam felvételizni, a
vágyam már novemberben teljesült.
– Mi miatt jött ide
tanítani is?
– Ebben Igazgató úrnak van nagy szerepe. Eredendően nem tanári, hanem kutatói pályára
készültem. Az elmúlt években többször összefutottam Igazgató úrral a gimnázium előtt, és
mindig szóba hozta, hogy jó lenne, ha a tanár
szakot is elvégezném. Az egyetemi évek alatt
először latin és ógörög nyelvből tartottam
magánórákat, majd egy kisebb budapesti
egyetemen is elkezdtem óraadóként tanítani,
és szép lassan rájöttem, hogy én valójában
tanítani is szeretnék. Idén januárban pedig felhívott Igazgató úr, és örömmel mondtam igent
a felkérésre.
– Nem furcsa, hogy vannak kollégái, akik
régen a tanárai voltak?
– Mielőtt elkezdtem tanítani, magam is sokat
gondolkoztam ezen, sőt tartottam is ettől, de
minden aggodalmam, bizonytalan gondolatom rögtön az első napokban szertefoszlott.
Valóban mindenki nagy szeretettel fogadott,
és mindenben támogattak és támogatnak ma
is.
– Vett-e át tanáraitól szokásokat?
– Igen, például nálam is lehet „passzolni” úgy,
mint Szili tanárnőnél vagy Gärtner tanár úrnál
– ami többször is életmentőnek bizonyult a két
év alatt. Vagy Varga Júlia tanárnőtől vettem át,
hogy nem a táblánál felelünk, hanem a tanári

asztalnál „beszélgetünk”.
– Milyen iskolai programokon vett részt?
– A 12 órás sportprogramokon mindig részt
vettem, többször voltam Szili tanárnő túráin,
és a filmszakkört is rendszeresen látogattam.
Ha jól emlékszem, egyszer a társasjátékversenyen is indultam.
– Mikor döntötte
el, hogy történelemmel szeretne
foglalkozni?
– A történelem szeretete már egészen
kiskoromban kialakult. Emlékszem,
négy-öt éves lehettem, amikor édesanyám először olvasott nekem a Görög
regék és mondák
című könyvből, és
azonnal magukkal
ragadtak a csodás
történetek. Később az általános iskolai történelemtanárom, Makra Sándor tovább mélyítette ezt a szeretetet, itt az Árpádban pedig
Varga Júlia tanárnő finom humora és megkérdőjelezhetetlen szakmaisága megadta a végső lökést.
–Van-e kedvenc történelmi korszaka?
–Persze. Az egyetemen történelem-ógörög-latin szakokon végeztem, szóval az ókor a nagy
szerelem, ezen belül pedig a görög klasszikus
és hellénsztikus korszakokban mélyedtem el
igazán.
– Milyen országokba jutna el szívesen pénztől függetlenül?
– Mostanság több barátom is járt Izlandon, és
olyan lelkesedéssel meséltek az élményeikről,
hogy bennem is felkeltették a kíváncsiságot,
de Tibet és Casablanca is szerepel a bakancslistámon.
– Kedvenc könyve van?
– Ha magyar irodalom, akkor Szerb Antaltól az
Utas és holdvilág, valamint a nemrég elhunyt
Térey János művei, ha pedig nemzetközi vizekre evezünk, akkor Thomas Mann és Steven
Saylor műveit forgatom szívesen.
– Szabad idejében mit szokott csinálni?
– Nagyon kevés szabadidőm van, de szeren-

„Nincsenek magas elvárásaim, de kissé abszurd, hogy a tesiteremben darabok
hiányoznak a padlóból.”

csére nyugodtan mondhatom, hogy a munkám a hobbim. Rengeteg időt töltök ógörög
szövegek fordításával és kutatásával. Ha nem
ezekkel foglalkozom, akkor színházba, moziba járok vagy kirándulok, valamint igyekszem
minél több időt tölteni a barátaimmal. Régebben sokat horgásztam, egy időben bridzseltem, de most már ezekre sajnos nincs vagy
csak ritkán van időm.
– Sportolni szokott valamit?
– Úszással és futással igyekszem előcsalogatni
magamból Amerika Kapitányt több-kevesebb
sikerrel.
– Ha megtanulhatna egy nyelvet, mi lenne
az és miért?

hatnék – és lenne rá időm –, akkor biztosan
a szanszkritot választanám.
– Evett-e már valami nagyon egzotikus
ételt?
– Nagy gasztro fan vagyok. Örömmel
fogyasztok mindenféle tengeri herkentyűt, de
a távol-keleti konyha rovaros ételeire senki se
tudna rávenni.
– Ha esetleg lenne egy klónja, hogyan
tudatná a diákjaival, hogy ön az igazi?
– A klónom valószínűleg nem tudná, hogy
úgy szoktam köszönni: „napsugaras szép jó
reggelt”; de azt is kétlem, hogy a prágai defenesztrációk történetét „közkedvelt cseh társasjátékként” vezetné fel.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen
három tárgyat vinne magával?
– Mindenképpen vinnék magammal egy
hatalmas bozótvágót. Biztosan velem tartana
a Horatius kötetem, hogy a lelkemnek is jusson valami. Hmm… kevésbé kötődöm a tárgyakhoz, az az igazság… Szóval lehet, hogy
a gyógyszereim, hiszen majdnem minden
növényre allergiás vagyok. Pláne, ha a lakatlan
szigeten sok a növény!
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100
2005 októberében jelent meg az Árpád
Lapok 1. száma. Hetedikes gólyáink ekkor
még világra sem jöttek, az osztályfényképeken mosolygó diákok közül pedig sokan ma
már komoly családanyák és -apák. A beköszöntőben ezt írtuk: „Az elmúlt évek megan�nyi gyorsan kimúlt iskolaújság-kísérlete után
újra belevágunk. Nem ígérünk semmit. Nem
ígérjük, hogy ez megmarad, hogy ez majd
rendszeres lesz, hogy ez aztán nagyon
érdekes lesz és biztosan egészen más.
Addig biztosan nem is szabad komolyan
venni egy iskolaújságot, amíg ki nem kerül
az első oldalra, hogy 2. évfolyam, 1. szám.”
Nos, ez már a 15. évfolyam, és összesen
a 100. szám. Megmaradt, rendszeres, és
reméljük, érdekes. A múltat is vállaljuk: a
honlapon megtalálhatjátok az előző 99-et

– érdemes belenézni. Ha tartjuk a tempót,
2033-ban várható a 200. számunk. Reméljük,
megérjük,
de
inkább most sem
ígérünk semmit!

„Nagyobb választék a büfében.”

tanári interjú

Nagy Dorina, Tóth Lea (9.a)

– Ha gyakorlatias vagyok, akkor újgörögül. Ami
annyira nem is lenne nehéz az ógörög után, és
tervezem is, mivel jelentősen egyszerűsítené a
görög utazásaimat. De ha érdek nélkül választ-
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december

november

hó

dátum
november 9.
november 11.
november 11.
november 12.
november 13.
november 13.
november 13.
november 14.
november 15.
november 16.
november 18.
november 18.
november 18.
november 19.
november 20.
november 20.
november 21.
november 22-december 2.
november 22.
november 22-24.
november 25.
november 26.
november 27.
november 28.
november 29.
november 29.
december 2-13.
december 2-13.
december 2.
december 2.
december 2.
december 3.
december 4.
december 5.
december 5.
december 6.
december 6.
december 6.
december 7.
december 9.
december 9.
december 9.
december 9.
december 11.
december 11.
december 12.
december 13.
december 14.
december 14.
december 16.
december 18.
december 19.
december 20.
december 20.
december 20.

nap
szombat
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
szerda
csütörtök
péntek
szombat
hétfő
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek-hétfő
péntek
péntek-vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
péntek
hétfő-péntek
hétfő-péntek
hétfő
hétfő
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
péntek
szombat
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
szerda
szerda
csütörtök
péntek
szombat
szombat
hétfő
szerda
csütörtök
péntek
péntek
péntek

idő
14:00
16:00
14:00
14:00

14:00
11:00
14:00
16:00
17:00
14:00
14:00
14:00
7. óra
14:00
14:00
14:00
7:30
18:00

11:20
14:00
14:30
14:00
14:00
7. óra
16:00
9:00
11:20
14:30
14:30
14:00

14:00

11:20
19:00
2-3. óra
4-5. óra
6. óra

program
Öveges matematika és fizikaverseny (Tata)
Német OKTV I. forduló
Tanári fogadóóra (reál)
Matematika OKTV (II. kat.) I. forduló
Magyar nyelv OKTV I. forduló
A magyar nyelv napja
Arany János irodalmi verseny
Fizika OKTV I. forduló
Amfiteátrum Kupa (3 tanítási óra)
Társasjáték-verseny
Kémia OKTV I. forduló
Tanári fogadóóra (humán)
Tájékoztató a továbbtanulásról és az érettségiről
Francia OKTV I. forduló
Informatika (I. kat: alkalmazás) OKTV I. forduló
Nyílt nap
Biológia OKTV I. forduló
Indiai utazás
Szalagtűzési próba
Kórustábor
Angol OKTV I. forduló
Varga Tamás matematikaverseny I. forduló (7-8. évf.)
Spanyol OKTV I. forduló
Matematika OKTV (III. kat. ) I. forduló
Szalagavató főpróba
Szalagavató
Jótékonysági csokigyűjtés
Cipősdoboz akció és könyvbörze
Első adventi gyertyagyújtás
Orosz OKTV I. forduló
Angol nyelvi szavalóverseny (7-8. évf.)
Dráma OKTV I. forduló
Kosáry Domokos történelemverseny
Magyar irodalom OKTV I. forduló
Arany Dániel matematikaverseny (II. kat.) (9-10. évf.)
Továbbtanulási kerekasztal (10-12. évf.)
DT-Mikulás
Mikulás-est
Munkanap (december 24. helyett, 5. szabadnap)
Amerikai színház (Tom Sawyer)
Második adventi gyertyagyújtás
Osztálydekorációk pontozása
Angol háziverseny II. forduló
Kapcsolda (Veres Péter Gimnázium)
Nemes Tihamér verseny (alkalmazás) (7-8. évf.)
Nemes Tihamér verseny (alkalmazás) (9-10. évf.)
Sinkovits Imre vers- és prózamondó verseny
Munkanap (dec. 27. helyett, ledolgozva nov. 14-én)
A túraszakosztály kirándulása
Harmadik adventi gyertyagyújtás
DT-karácsony
Karácsonyi koncert
Kóruspróba
Osztálykarácsonyok
Iskolakarácsony

Vitorlástábor – „Galléros póló”
Gimnáziumunk életében ez volt az ötödik év,
hogy diákjainknak lehetősége volt részt venni
a balatoni vitorlástáborban, az ELMŰ alsóőrsi
sporttelepén. Ezekben a táborokban nem csak
vitorlázni tanulhattunk meg, hanem életre szóló
élményeket, barátokat is szerezhettünk.

Nekem ez a három tábor gyönyörűen telt, sok
új barátot szereztem, megtanulhattam egy új
sportot, és a szabadidőben sem unatkoztam. Véleményem szerint a házirend kicsit szigorú volt,
de kijelenthetem, hogy emellett is jól érezheted
magadat, és lehet szeretni ezt a tábort. :)
A három osztálytársamban sok hasonló érzés
fogalmazódott meg. Büszkék rá, hogy a harmadik évüket is sikeresen teljesítették a táborban.
Mindenki élvezte ezekben a táborokban a vitorlázás melletti programokat is: a reggeli tornákat,
a délutáni közös szárazföldi programokat, az esti
röplabda- és focimérkőzéseket. Mindannyian
hálásak vagyunk Csernus tanárnőnek, aki nem
csak lelkiismeretesen megszervezte ezeket a heteket, hanem a jó hangulatról és a biztonságos
táborozásról is gondoskodott.

Befejezésképpen idézem osztálytársaim gondolatait. Bendzsa Zsófi egyik gondolata, ami
szerintem tökéletesen tükrözi a harmadéves
táborozók galléros vitorláspólójának jelentését:
„Sokan nem értik, miért is jó a galléros póló.
Ebben tulajdonképpen nem az a jó, hogy van
egy vitorláspólód, aminek van egy szép gallérja,
mert olyat bárki vehet. Számomra a galléros póló
inkább egy kitüntetés, egy elismerés. Nekem ez
egy cél is volt az első táborom óta.”
„Mikor 7. osztályban jelentkeztünk, fogalmunk
sem volt, hogy mire vállalkozunk, de a tábor első
napja után bizonyossá vált, hogy jó döntést hoztunk.” (Száva Lilla)
„Azt hiszem, kevés olyan tábor van, amit ennyire hasznosnak tartok. Jó lehetőség arra, hogy a
vitorlázás alapjai mellett jobban megismerd a
társaidat is.” (Bendzsa Zsófi Toyoko)
„Köszönöm mindenkinek a nagyon jó, komplett
sporttáborokat!” (Boér Zoltán)

válogatás

Azok az árpádos diákok, akik a harmadik vitorlástábori évüket ünneplik, kitartásukért és lelkes
részvételükért egy galléros vitorláspólót kapnak
ajándékba. Idén három osztálytársammal együtt
én is beállhattam ebbe a sorba, ezért foglalom
össze a gondolatainkat erről a három évről.
A harmadévesként sokkal több és nagyobb felelősséggel járó feladatokat vállalhattunk el.
Már csak néhány, nálunk idősebb vitorlázó volt
a táborban, ezért idén számíthattunk a kapitányi posztra. Ez elsősorban azt jelentette, hogy
egy kalóz típusú hajót bíztak ránk, amit mi kormányoztunk. Az első- és másodéves táboros
társainkat mi is segíthettük a vitorlázásban,
közvetlenül a hajóban. A komoly és fontos házirend betartására is jobban kellett figyelni, hiszen
ezekbe a szabályokba mi már beleszoktunk, így
a táborvezetőknek nem a mi fegyelmezésünkre
kellett fordítani az energiájukat.
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Mravinac Bálint (10.c)

„Új táblák, akár digitális táblák.”
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Aranyköpések

válogatás

(prezentáció vetítésekor) „Anna, ülj ide, és ha feléd kacsintok, azt ne pedofíliának vedd, hanem
a kattintás jeleként.” (dr. Nánay Mihály)
„Egy tüsző megérik, hátha megérkezik egy hímivarsejt fehér lovon.” (Kis Róbert)
Tanár: „Június 2!” Diák: „Röpdolgozat?” Tanár: „Naná! Mi lenne? Szerinted randira akarlak hívni?” (Gärtner István)
„Ha a deriválást már kitanultad, vagy sejted, mint macska az esőt, akkor rájöhetsz, hogy ez men�nyire hasznos!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„A férfiak életében a 30-as év egy nagy választóvonal, elmúlik a 30. születésnap, és aztán, hoppá,
elárvulnak. Ilyen még a kapuzárási pánik, de arról majd máskor.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Hányszor megy fel a hegyre? Kétszer! Ez ilyen Szili tanárnő-féle túra.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Akkor kérek tőled egy 2000 karakteres fogalmazást a különböző kütyük helyes órai használatáról. De nehogy órán írjad, mert akkor végtelen ciklusba esel.” (Koncz Levente)
„Az Alkaloida nem egy terrorszervezet, hanem egy gyógyszercég.” (dr. Nánay Mihály)
„A muslica házipálinkák alján szokott úszkálni, természetesen elhunyt állapotban.” (Kis Róbert)
„Túl sok hiba nincs benne, de azért egy csomó van!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
(szerenád előtt) „Mondjuk hozzám nyilván jön mindenki. Nem lesz gond, ha valaki nem jön, nem
lesz rosszabb az érettségi jegye... mondjuk jobb sem!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)

Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!

Condensed English

!

Halloween

Halloween – or often called All Hallows’ Eve –
is celebrated on the 31st of October. It is the
beginning of a special Christian holiday which
lasts for 3 days. These days Christian people
remember their beloved dead, martyrs and all
the Saints (hallows).
Halloween – like all the other holidays – has
been commercialized, the tradition has
changed and today we rather focus on carving
pumpkins, trick or treating and attending Halloween parties. Gliding ghosts, shiny candles,
plastic spiders, scary skeletons – they are just
some of the symbols which help us capture the
mood of Halloween.

Creating Halloween decoration or decorating
the house in black and orange could be entertaining this time of the year. You may also try to
make funny hats and scary costumes, but trying
a frightening Halloween make-up and creating
special Halloween nails would definitely be
good fun.
My favourite part of the holiday is pumpkin carving. When I was a child I used to carve pumpkin with my grandparents. If you try it together
with your family or friends, it could be a happy
pastime for the weekend. You may organize a
competition and vote whose Jack-o’-Lantern is
the most impressive.
Don’t forget! Halloween is really bizarre, so
baking Halloween cookies, making strange
candies can also be part of the celebration.
Children may visit you and when they shout
’Trick or treat’ you’d better treat them with your
hand-made cookie or candy, otherwise they will
trick you or tease you. Enjoy your holiday!

Mylnarik Lilla (10.d)
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„Vannak az iskolának nagyobb bajai, de egy légfrissítő a tesiöltözőben sokak mindennapjait
tenné szebbé.”

Viccek
Két informatikus beszélget:
– Képzeld, tegnap megkértem a barátnőm
kezét.
– Na és igent mondott?
– Nem tudom, még nem válaszolt az emailemre.
Az ezredes megkérdezi az újonc katonát:
– Mi a foglalkozása, közlegény?
– Diplomás tanár és író, ezredes úr!
– Semmi baj, majd mi embert faragunk magából!
– Azon gondolkodom, hogy az idén Afrikában
töltöm a szabadságomat.
– De hiszen az rengeteg pénzbe kerül!
– Tévedsz, nem kerül semmibe.
– Hogyhogy?
– Gondolkodni ingyen is lehet.

Egy turista megkérdezi a mellette álló, egyenruhás férfit:
– Elnézést, Ön rendőr?
– Nem, igazából én a titkosszolgálatnak dolgozom, álcázott ügynök vagyok.
– Akkor hogyhogy egyenruhában van?
– Ma szabadságon vagyok.
A székely jelentkezik favágónak egy álláshirdetésre.
– Aztán milyen referenciamunkát tud felmutatni, hogy megkapja az állást?
– Hát a Kalahári-erdőt.
– De hát ember, az nem erdő, hanem sivatag!
– Most már az!

szokásos szerdai játék közben azonban kénytelenek folyton leállni, mert az előttük haladó
két női játékos minden tóba és homokcsapdába beletalál, és csak araszolgatnak a pályán.
Végül Barry azt mondja:
- Ez így katasztrófa, odamegyek, megkérdezem, megelőzhetjük-e őket.
El is indul a nők felé, de félúton megáll, sarkon
fordul, és vörös arccal érkezik vissza.
- Nem tehetem. Az egyik a feleségem, a másik
a szeretőm. Inkább te menj oda.
Will elindul a nők fele, de ő is megáll félúton,
és visszafordul:
- Hát öregem, erre mondják, hogy kicsi a világ...
Ha három madár lennék, látnám magam felülről, amint magam után repülök.
A második házasság az optimizmus győzelme
a tapasztalat felett.
A kisbaba olyan, mint az azonnal oldódó kávé:
könnyű megcsinálni, és egész éjjel ébren tart.
Az öregségnek két fő tünete van: az egyik a
memóriazavar. A másikat elfelejtettem.
Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit elszórva tartok a világ tengerpartjain.
Rómában a papi nőtlenség apáról fiúra szállt.
(Sándor György)

viccek

Idilli szépségű faluba érkezik a házaspár.
– Tetszik? – kérdezi a férj.
– Szóhoz sem jutok a látványtól! – válaszol a
feleség.
– Nagyszerű, akkor itt töltjük az egész nyarat!
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Barry és Will rendszeresen együtt golfoznak. A

Nyelvi sarok

“My new horse is very well-mannered.”
“That’s nice.”
“Yes, isn’t it? Every time we come to a jump
he stops and lets me go first!”
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„Füves udvar.”
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Ifjú tehetségek

Kiss Lilien (10.d), országos bajnok kajakos

interjú

– Honnan jött az ötlet, hogy kajakozni szeretnél?
– Előtte hat évig versenyszerűen úsztam válogatott szinten. Apukám kajakedző, olimpikonokat
edz, a testvérem is kajakozott. Az úszáshoz nagyon kicsi voltam, nem is ment olyan jól, ezért
váltottam, és két év alatt válogatott szintre emelkedtem. Jó döntés volt.

– Jól kijössz a csapatoddal?
– Igen. Én most átkerültem apukámhoz, ő edz
minket. Év elején tízen voltunk a csapatban, de
most már csak ketten maradtunk egy másik lán�nyal. Így most elég nehezek az edzések, nincs
olyan nagy csapat, aki mellettem állna.
– Nem furcsa, hogy apukád az edződ?
– Igazából nagyon fura. És így több mindent
megtehetek, tehát nem biztos, hogy ez lesz a
legjobb, de szeretek vele edzeni.
– Sok edzésed van?
– Igen, hétköznap öt délutáni és három reggeli,
és szombaton is van edzésem.
– Mennyire befolyásolja ez a sok edzés az iskolai életedet?
– Eléggé. Délután a három órás edzés után fél
nyolcra érek haza, akkor még tanulnom kell. A

szociális életem nulla. Hétvégén sem tudok elmenni egy buliba, mert nagyon leszív, és még
tanulnom kell. Ha nem figyelek, könnyen kiesek
az iskolai életből. De így még tudom tartani.

– Hogyan épül fel egy edzésed?
– Nyáron sokat tudunk evezni, mert jó idő van,
de ilyenkor már kezd hideg lenni a Dunán. Október végéig, november elejéig evezünk. Van egy
evezős edzés, aztán kijövünk, és kiegészítőként
tartunk egy órás kondit vagy öt-hat kilométer
futást. Télen pedig nem tudunk kajakozni, csak
futni, kondizni, úszni.
– Mennyire befolyásolja az edzést, hogy most
csak ketten edzetek, régen pedig tízen voltatok?
– Sokkal nagyobb húzó ereje van, ha többen
edzünk.
– Köszönöm szépen az interjút, és sok siker!

Délvidék

Május 24. péntek van. Ma indulunk, de még
nincs buszunk. Az állapotok kezdenek az
1848-as forradalom előtti délelőtthöz hasonlítani. Már épp az utazási iroda megszállását tervezte az évfolyam, amikor begurult
a megváltó busz. Így tehát fél nap késéssel
elindulhattunk Délvidék felé. Zoli, a helység
kalapácsa és a falu többi lakója örömmel fogadták a kiéhezett csapatot, és azonnal jóllakattak bennünket.
Ezután beköltözünk családjainkhoz, akik változatos és érdekes történetekkel szolgáltak a
másnapi reggeli mellé. Beszélgetés közben

lenne, ha tudnék úgy inni a csapból, hogy nem féltem az egészségem minden
10 „Jó
korty után.”

Lili

meglepetten tapasztaltuk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az ottani magyarok,
és hogy mennyire sokat jelent számukra a
látogatásunk. Aznap ellátogattunk Szabadkára, ahol a Vajdaság legnagyobb magyar
közössége él. Végigsétáltunk a kórzón, és
megtekintettük a szecessziós városházát.

Másnap reggel a kötelességtudó magyar
állampolgár évfolyamtársak 5:30-kor keltek,
és elmentek szavazni a nagykövetségre.
Első megállónk a világ legnagyobb ortodox temploma, a Szent Száva székesegyház
volt. Itt volt szerencsénk belehallgatni egy
számunkra egzotikus szertartásba, mely éppen látogatásunkkor zajlott. A nap későbbi
részében a Vaskapu felé utaztunk a Duna
kanyarulatait követve. Mielőtt beértünk volna a szurdokvölgybe, megálltunk Galambóc
váránál, ahonnan páratlan kilátás nyílt az
alatta hömpölygő folyóra. Ezután továbbutaztunk egy Orsova nevű kisebb településre,
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Este Herkulesfűrdőn szálltunk meg, mely
nappal teljes szívszorító gyönyörűségében
tárult szemünk elé. Az egykor színes, káprázatos épületek ma elhanyagoltan, omladozva fogadják az arra járókat. A kockázat
ellenére bemásztunk a régi fürdőbe, ami kirándulásunk egyik legfotogénebb állomása
volt. Szerencsére senkinek nem esett a fejére
egy féltégla sem, tehát a kis csapat folytatta
utazását. Ezután a nagyvárosi hangulatú Temesvár következett, ahol mindenki kedvére
körülnézhetett és elfogyaszthatta ebédjét.
Utunkat az aradi emlékmű koronázta, mely a
rajtunk lassan úrrá lévő fáradtság ellenére is
meghatott bennünket. Utána kezdetét vette
a hazaút.

beszámoló

Pár órával később viszont már Csúrogon
voltunk, ami a kellemes séta után teljesen
ellentétes élményként hatott. Megemlékeztünk az 1944-es szerb partizánakciók során meggyilkolt magyarokról. Ez sokunknak
meghatározó élmény volt, ugyanis sosem
gondoltuk, hogy valaha megkoszorúzunk
egy hasonló emlékművet. Délután Újvidékre utaztunk, ahol kitekinthettünk a hatalmas,
épségben fennmaradt péterváradi erőd falai
fölött. Belülről is megcsodálhattuk a mesterművet egy idegenvezető mesélése kíséretében, ugyanis a kazamaták a mai napig
látogathatók. Este megérkeztünk Belgrádba, ahol Hunyadi János híres nándorfehérvári diadalának helyszínét tekinthettük meg.
Ezután rengeteg szabadidőt kaptunk, és bejárhattuk a várost, megkóstolhattuk a szerb
nemzeti ételeket.

ahol motorcsónakokba szálltunk. A hajók
egymást meg-megelőzve szelték a habokat, miközben a bennük ringatózó diákok
megcsodálhatták a lélegzetelállító magasságból a vízbe szakadó sziklafalakat.
Kissé vizesek lettünk ugyan, de ez senkit sem
zavart, mert jókedvünk elvonta figyelmünket
a napsütés ellenére is csípős szélről.

A délvidéki tantúra gimnáziumi éveink egyik
legváltozatosabb és legkalandosabb kirándulása volt. Közösséget teremtett a résztvevők között, emellett felért egy OKJ-s
képzéssel a Délvidék történelmi és földrajzi
vonatkozásairól. Betekintést nyerhettünk a
tőlünk távol élő magyarok mindennapjaiba,
és olyasmikről szerezhettünk tudomást, amit
korábban még csak nem is sejtettünk. Mindenképp ajánljuk a részvételt, mert hasonló
élményben ritkán van része egy magunkfajta
városi diáknak.
Papp Eszter (12.c)

„Az informatika munkaközösség honlapját.”
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beszámoló
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Kulcs

Ahogy a mondás is tartja, ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz. Egy másik nyelv elsajátítása nem más, mint a világ felfedezése egy
teljesen más perspektívából. Egy új nyelv megtanulásával kulcsot kapunk a kezünkbe, olyan
kulcsot, ami egy addig számunkra zárva tartott
világ ajtaját nyitja. Sokszor apró szavakban, rövid
kifejezésekben fedezhetjük fel egy nép gondolkodásmódját vagy világnézetét. Mikor a fordító
tökéletes munkát végzett, akkor is érezhetjük
néha, hogy hiányzik valami, és csak az eredeti
szöveg elolvasása után tudunk rájönni arra, hogy
a nyelv sajátossága az, a nyelv olyan apró rezdülései, amiket már a fordítás nem tud teljesen
átadni. Az orosz nyelvben számos ilyen, esetenként megfoghatatlan szóval találkozunk.
Распутица: ,,Rossz utak időszaka'': egy évben
kétszer beszélhetünk erről az időszakról, amikor
a közlekedési körülmények a sár, a hó miatt nehézzé válnak. Magyar ésszel feleslegesnek tűnik
erre egy külön szó használata. Minden bizonnyal
megérthetünk mindent, ha az orosz időjárást sa-

ját bőrünkön megtapasztaljuk.
Тоска: Egyes szótárakban búnak, kedvtelenségnek vagy melankóliának fordítják, máshol pedig
közönynek vagy sóvárgásnak, a szó mindezt és
még sokkal többet is jelent, megértéséért mélyebbre kell ásni, Владимир В. Набоков-ot idézve:
vágyódás valami iránt vágyódás nélkül, beteges
önemésztés, fájdalom, céltalan lebegés.
Авось: Többjelentésű szó, nehéz megmagyarázni többrétegűsége miatt: vak bizalom abban,
hogy a dolgok sikerülni fognak, remény abban,
hogy a szerencse mellénk szegődik. Szóbeszédben a „remélhetőleg” és a ,,legyen benne hited” furcsa, kettős jelentésével használják.
Попутчик: A semmiből jött és épp ugyanabba
az irányba tartó útitárs. Az utazás alatti kötött
kapcsolatot jelenti ez a szó. Egy idegennek, aki
olyan gyorsan fog eltávozni, ahogyan jött, és
többé már nem fogjuk látni, könnyebb talán
titkokat elmesélni. A magyar fülnek ismét érthetetlen, hogy miért van szükség egy külön szó
használatára. Talán épp a transzszibériai vasúton
harmadik napja utazva fogunk rájönni arra, hogy
mit jelent valójában a попутчик szó.
Az orosz nyelv ajtaja egy különleges világot rejt
maga mögött, a zárba illő kulcs pedig szorgalom, kitartás és a tény elfogadása, hogy az orosz
nyelvtan sem az egyszerűségéről híres.

Nagy-György Csenge (10.c)

Gólyatábor
A 2019-es gólyatábor eddigi életem egyik legszebb tábora volt, több szempontból is. Egyrészt
rengeteg új embert ismerhettem meg, akik az
elkövetkező négy évben (vagy tovább) meghatározó szerepet játszanak majd az életemben.
Másrészről egy hangulatos és jókedvvel teli hetet tölthettem el az iskola előtti napokban, mely
játékokkal és sok jó beszélgetéssel töltve hangolta rá a gólyákat a közelgő iskolaévre.
A parkolóban, ahol találkoztunk, nem sok embert ismertem fel, így a legtöbbjükre idegenként
tekintettem, annak ellenére, hogy viselték a zöld
színű, osztályunkat jelző pólót. A buszon kaptunk
egy kis újságot, ami bemutatta a tábort, és leírt
pár dolgot az iskoláról.
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„Mit nem?”

Rögtön az első napon rengeteg feladatot kaptunk: az este saját vacsoránk elkészítésével kezdődött egy emlékezetes hidegtál-verseny keretében. Emellett egy osztálytánc és egy színdarab
bemutatására készültünk fel a következő két

napban, ami a sok más feladat mellett nem is
volt olyan egyszerű! A másik fő tevékenységünk
a tánc megtanulása volt, ezt is nagyon élveztem;
az osztály összeszedett volt, és tudtunk hatékonyan együtt dolgozni. Ez nem kis teljesítmény
egy olyan közösségtől, akik mindössze négy
napja ismerik egymást. Persze meg kell említenem a tánctanárainkat, Kövécs Laurát és Veress
Vikit, akik nélkül nem sikerülhetett volna ez a
produkció.
A tábor vége nagyon hamar eljött, és nem gondoltuk volna, hogy egy hétbe ennyi mindent
bele lehet sűríteni. Öt nap alatt sikerült jobban
megismerni egymást, és igazi közösséggé kovácsolódni mind az osztálytársakkal, mind a csoportokkal.

A tábor rengeteg eseménye közül még három dolgot emelnék ki, mely számomra biztosan meghatározó emlék marad. Az egyik
a portya, amely során három órán keresztül
barangolhattunk Eger utcáin, miközben kreatív feladványokat oldottunk meg. A nap közbeni
programok közül talán ez tetszett a legjobban. A
másik az esti focibajnokság volt, ahol az osztályból szerveztünk egy csapatot, és megmérkőzhettünk a nagyok ellen. Eredménytől függetlenül
élveztem a játékot, jó, hogy ilyen programokkal
is fűszerezik a tábort. Az utolsó dolog pedig az
esti Híradó, mellyel Lara és Miki zártak le egy-egy
napot, keretbe foglalva a történéseket. Ez egy
zseniális ötlet, nem tudom, mióta a tábor része,
de az a show, amit első alkalommal csináltak, lenyűgöző volt.
Zárásként pedig szeretném megköszönni Kámán Veronika tanárnőnek, Miminek, Mikinek,
Larának, Sólyomnak, Zsófinak, az összes csoportvezetőnek, médiásnak és újságosnak, hogy
létrehozták ezt a remek tábort, és azt, hogy rengeteg munkát fektettek abba, hogy mi, gólyák
jól érezzük magunkat ez alatt az öt nap alatt.
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Csokonai Vitéz Mihály lírájának megismerése nemcsak a műelemzések, hanem az egyéni alkotások
segítségével is megközelíthető. A diákok azt a szorgalmi lehetőséget kapták az irodalomórán, hogy
ők is próbáljanak piktúrát, azaz leírást alkotni, mely a tájleíráson túl egy meghatározó élmény megörökítését tartalmazza. Így született meg Réka költeménye.
Sivatagi alkonyat
Csend.
Csak állok ott, egyedül.
Hang nélkül.
Karjaimat széttárva,
A béke patakjában állva.
Csak várok.
Csak várok, míg megszólal,
Ismerős hang ragad magával,
Régi rádió recsegi a dallamot,
A szívem lassabban dobog.
Nyugodt vagyok.
A pillanat mindjárt elnyel,
Kívánok, behunyt szemmel.
Megállt az idő.
Talpam alatt a vörös havat tudom,
Lábammal a lassú ritmust dobolom:
Ez vagyok én.
Megy le a nap.
Az ég színén látom,
Ahogy lila búcsúztatja a sárgát,
A sárga pedig kékre vált át.
Mindjárt sötét.
A színek elhalványulnak,

A szellő lágyan ringat,
A hang egyre erősbül,
A recsegés eltörpül,
Aztán vége.
Elköszönt, ami volt.
A világosság már csak a múlt.
Várom a hajnalt,
S hiányzik a nap,
A halvány sugár.
A patak már a térdemnél áll.
Ma még belefúlok,
De reggel halvány zene csendül:
Hazavárja lelkem,
Így az hazakényszerül.
De még vár s végignéz:
A végtelen utakon,
A sivatag tengerén,
A halk morajokon.
Elcsendesül, megnyugszik,
Még egyszer visszanéz.
Majd hazatér, de tudja:
Újra útrakész.

beszámoló

Irodalom

Dovala Dominik (9.d)

Geiszelhardt Réka (11.c)

„Egy nagyobb menza sok ember életét könnyítené.”
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Határtalanul! Az ötágú síp üzenete
Kirándulás Székelyföldön

beszámoló

Reggel hajnali négy óra volt, a város még aludt,
mikor mi már úton voltunk, de a napfelkelte csodálatos látványa mindenkit kárpótolt. Egyetlen
programunk volt aznap csupán, ugyanis az Ártánd-Bors határállomáson 4,5 órát vártunk, így
kolozsvári városnézésünk elmaradt az elvesztegetett órák miatt. A hosszú buszozás utáni első
megállónk a Kolozs megyei Bánffyhunyad volt.
A református templomnál álltunk meg, ahol a
tiszteletes úr vezetett körbe minket, és mesélt a
templom eredetéről. A templom története azért
volt érdekes, mert az emberek azután sem akartak újat emelni a helyére, hogy annyiszor megsérült az épület, hiszen rengeteg emléket „őriz” a
városukról.
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minden sóból volt, még a kápolna is, ahol elénekeltük a Glóriát. A bányában még nem fáztunk
annyira, de második programként a Tamási Áron
emlékházat tekintettük meg, ahol már mindan�nyian vacogtunk, ezért csak a kergetőzés és a
tánc az esőben segített.

Korond

Zetelaka
Röpke 10 óra múlva már a vacsoraasztalnál ültünk
a szállásadóinknál Zetelakán. Zetelaka egy körülbelül 4500 fős falu, amely Székelyföld szívében,
a Hargitától és Székelyudvarhelytől nem messze
fekszik. A teljes lakossága magyar. Mindenki igazán kedves volt velünk, amiért nagyon hálásak
voltunk. Egyszerre elfogott az érzés, hogy mi az
ittlétünkkel egy nagyon fontos kapcsolatot építünk és erősítünk a határon túli magyarokkal, akik
– el kell ismernünk – semmiben sem különböznek
tőlünk.
A második napon, mikor a Sóvidékre mentünk,
még nem voltunk elég tapasztaltak, ezért nem
figyeltünk különösebben a meleg öltözködésre,
ennek köszönhetően – megfagytunk... Marosvásárhely és Székelyudvarhely között, a Kis-Küküllő
és a Korond-patak völgyében fekszik hét falu a
hozzátartozó tanyavilággal, amelyeket együtt
Sóvidéknek neveznek. Szovátán és Parajdon 47
km hosszú sótest húzódik, mélysége eléri a 2600
métert. Buszon(!) mentünk le a sóbányába, ahol

Innen a székely kerámiák élő múzeumfalujába,
Korondra utaztunk. Józsa János mester a hazáról,
a megmaradásról és a fazekasságról is mesélt.
Szejkefürdőn a bátor és bakancsos osztálytársaink Orbán Balázs, a híres székely gróf sírját is
felkeresték. Neki köszönhetjük, hogy olyan sokat
tudunk a székelyföldi falvak viseletéről, táncairól,
énekeiről, szokásairól. A Székelyföld leírása című
műve 1868-ban jelent meg. Mi többiek a szejkefürdői borvizet kóstolgattuk. Persze csak a nevében van bor, valójában gyógyvíz. Jól átfagytunk,
ám a meleg vacsora és a szeretetteljes vendéglátás nemcsak testünket, de a szívünket is felmelegítette.

Gyilkos-tó
Harmadik nap már tapasztaltabbak voltunk, mikor
Gyergyó felé indultunk a hegyeken át. Gyergyószentmiklós, Madéfalva, Csíksomlyó is szerepelt a
bakancslistánkon. „Gyer jó” a szó eredete, és valóban csodálatos túra várt ránk. A Gyilkos-tóhoz

„Egyes szekrények olyan állapotban vannak, hogy szívesebben pakolok az
ablakpárkányra inkább.”

látogattunk, ami 1837-ben keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó törmelék következtében. A
Gyilkos-tó fölé emelkedik északon a Kis-Cohárd
(1344 m) sziklája. A Békás-szoros egy fantasztikusan szép szurdokvölgy a Hagymás-hegységben
(Erdélyben), ott ahol a Békás-patak folyik. Ezt a
részt 1971-ben védetté nyilvánították, s jelenleg
a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park része. E meseszép tájat közrefogó hegycsúcsok a
Kis-Cohárd, a Csíki-Bükk, az Oltár-kő és a Mária-kő – köszönhetően a Békás-pataknak, mely
vadregényes szurdokokat hozott létre. A Lapos-patak több vízesést alkotva az Oltár-kő nyugati lábánál ömlik a Békás-patakba. Egy finom
kürtőskalács elfogyasztása után végigsétáltunk a
Békás-szoroson. A hatalmas és robosztus sziklák
között lépdelve eszünkbe jutott, hogy másnap
ilyenkor valószínűleg már a Hargitán leszünk…

lunk, hanem a havat is megolvasztotta, így lefelé a hegyről egy patakká változott ösvényen
baktattunk.
Utolsó nap már reggel nyolckor a buszon voltunk, és hasonlóan jó hangulatban zötyögtünk
Magyarország felé, mint az odaúton. Petőfi Sándor utolsó napjait idéztük fel Székelykeresztúron,
Fehéregyházán. Itt a Petőfi emlékműnél koszorúztunk, és tartottunk egy rövid megemlékezést.
Marosvásárhelyen a Teleki Téka Bolyai Múzeumában Számadó László tanár úr tartott rendhagyó
geometriaórát. Marosvásárhelyi sétánk után indultunk itthonról otthonra.
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Szekérrel a Hargitára
Így is történt. A Madarasi-Hargita a Hargita-hegység és Székelyföld legmagasabb hegycsúcsa,
egy egykori rétegvulkáni kráter peremének északi maradványa, a székelyek szent hegye, 1801
méter magas. Szekérre szálltunk, így indultunk a
menedékház felé. A legkellemesebb meglepetés
mégis az volt, hogy aznap először sütött a nap.

beszámoló

Lefelé a Hargitáról
A kirándulás még jobban összekovácsolta az
osztályt, mint előtte, és sok tapasztalatot, tudást
szerezhetett mindenki, aki részt vett rajta. Hálásak
vagyunk Köves tanárnőnek, Szebenyi tanárnőnek
és Számadó tanár úrnak, hogy mindenki részese
lehetett az erdélyi magyarokkal való kapcsolattartásnak. Ettől a kirándulástól kezdve sosem fogja
egyikünk sem elfelejteni, hogy népünk egy része
– még ha tőlünk távol is – fenntartja hagyományainkat és anyanyelvünket az őket körülvevő sok
idegen nép között.

A Madarasi-Hargita csúcsán
Eltekintve attól, hogy a hegyen 20 centis hó volt,
végre elhihettük, hogy május van. De mindenki
elfogadta kárpótlásként a gyönyörű kilátást Erdély további hegyeire. Egy rövid fotózkodás után
hatalmas hócsatát rendeztünk. A szikrázó napsütés azonban nemcsak a kabátot varázsolta le ró-

Bolyai Múzeum
az osztály tanulóinak élménybeszámolóiból
összeállította: Marton Dorka (8.a)
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Védett állatok

Árpád G
a

léria

Idén is megrendeztük Az állatok világnapja alkalmából
a 7. évfolyam rajzpályázatát, közel 90 tanuló részvételével. A világnap
egész évre azt üzeni, hogy éljünk harmóniában a minket körülvevő élőlényekkel és a
természettel!

Svarczné Micheller Erzsébet

I. díj:

Vancsisin Ábris (7.b)

Ollár Noémi (7.a)

II. díj:

Szabó Lili (7.c)

Makrai Kis Judit (7.c)

Mérth Márk (7.b)

Varga Kincső (7.a)

III. díj:

Kiss Blanka (7.a)

Mravinac Anna (7.c)

Fejes Csaba (7.b)

